คูมือการปฏิบัติงาน
รับเรื่องราวรองทุกข

โรงเรียนวัดแหลม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คํานํา
คู มื อ การปฏิ บั ติ งานรับ เรื่อ งราวร อ งทุ ก ข ข องโรงเรีย นวัด แหลมฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น แนวทางการ
ดํ า เนิ น การจั ด การข อ ร อ งเรี ย นของศู น ย รั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข โ รงเรี ย น โรงเรี ย นวั ด แหลมทั้ ง นี้ การจั ด การ
ขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ
ผูรบั บริการ จําเปนจะตองมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน

โรงเรียนวัดแหลม

สารบัญ

เรื่อง

หนา

คํานํา
สารบัญ
1. หลักการและเหตุผล
2. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนวัดแหลม
3. สถานที่ตั้ง
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
5. วัตถุประสงค
6. คําจํากัดความ
7. ระยะเวลาเปดใหบริการ
8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข
9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
10. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
10. การบันทึกขอรองเรียน
11. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
13. ติดตามการแกไขขอรองเรียน
14. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
15. มาตรฐานงาน
16. แบบฟอรม
ภาคผนวก
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข
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คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนวัดแหลม
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ
อยางสม่ําเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนวัดแหลม
เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนาบําบัดทุกข
บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญ หาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรวดเร็ว
ประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการ
ปฏิบั ติงานของเจา หนา ที่ โรงเรียนวัดแหลม จึงไดจั ดตั้งศูน ยรับ เรื่องราวรอ งทุกข ขึ้ น ซึ่ งในกรณี ก ารรองเรีย นที่
เกี่ ย วกั บ บุ ค คล จะมี ก ารเก็ บ รั ก ษาเรื่อ งราวไว เป น ความลั บ และปกป ด ชื่ อผู รอ งเรียน เพื่ อ มิ ให ผู รอ งเรี ย นได รั บ
ผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
โรงเรียนวัดแหลม 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญาแพรก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย 10130 โทรศัพท 02 – 385 9113
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับ เรื่องปญ หาความ
ตองการและขอเสนอแนะของผูปกครองนักเรียนและประชาชน
๕. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของศูน ยรับ เรื่องราวรองทุ กข โรงเรียนวั ดแหลม
มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน/รอง
ทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ

๖. คําจํากัดความ
“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม จากการ
ดําเนินการของสวนราชการ เชน ผูปกครองนักเรียนและประชาชนในโรงเรียนวัดแหลม
“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล
“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอราชการผานชองทางตาง ๆ โดย
มีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล
“ชองทางการรับขอรองเรียน / รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข
เชน ติดตอดวยตนเอง / ติดตอทางโทรศัพท / เว็บไซต/ Face Book
ประเภทขอรองเรียน
1. ขอ รอ งเรีย นการให บ ริก าร หมายถึง ขอ ไมพึง พอใจดานการใหบ ริ การวิช าการตอ งการให ผู ให บ ริการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ไดแก ความไมสะดวกในการรับบริการ ความลาชา ขอผิดพลาดในการใหบริการ การ
เลือกปฏิบัติกับผูรับบริการ การใชคําพูด การดูแลตอนรับ การควบคุมอารมณของผูปฏิบัติงาน เปนตน
2. ขอรองเรียนประเภทอื่น ๆ หมายถึง ขอที่ไมพึงใจในดานการบริการวิชาการตองการใหผูใหบริการแกไข
ในดานหลักสูตร การบริหารจัดการไมโปรงใส ระบบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เปนตน
ความรุนแรงขอรองเรียน
1. ระดับรุนแรงมาก เปนขอรองเรียนผูรับบริการไมพึงพอใจอยางมาก และเปนเรื่องที่ผลกระทบภาพลักษณ
เสื่อมเสียชื่อเสียงองคกร มีผลกระทบอยางรุนแรงสงผลใหผูรับบริการตัดสินใจไมเลือกใชบริการ
2. ระดับรุนแรงปานกลาง เปนขอรองเรียนเกี่ยวกับการบริการ ที่สรางความไมพึงพอใจสาหรับผูรับบริการ
หากปลอยทิ้งไวจะทําใหผูรับบริการเลือกใชบริการจากที่อื่น
3. ระดับรุนแรงเล็กนอย เปนขอรองเรียนอาจจะเกิดจากการไดรับขอมูลไมครบถวนสมบูรณ การมีอคติตอ
เจาหนาที่ ซึ่งเปนปจจัยสวนบุคคลของผูรับบริการ
๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของหนวยงาน
๘.๑ จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข ของประชาชน
๘.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย
๘.๓ แจงผูรบั ผิดชอบตามคําสั่งโรงเรียนวัดแหลม เพื่อความสะดวกในการประสานงาน

๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมี
ขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาดําเนินการรับขอรองเรียน/รอง หมายเหตุ
ชองทาง

ทุกข เพื่อประสานหาทางแกไขปญหา

วันเวลาราชการ

ภายใน 1 วันทําการ

รองเรียนผานเว็บไซต
http://watlaemschool.ac.th

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทําการ

รองเรียนทางจดหมาย จาหนา

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทําการ

กลองรับความคิดเห็น

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทําการ

โทรศัพทสายตรงโรงเรียน

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทําการ

รองเรียนดวยตนเอง ณ
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

ซองถึง โรงเรียนวัดแหลม
ที่อยู 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญา
แพรก อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย 10130

หมายเลข
โทรศัพท 02 – 385 9113

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน
๑1.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพท
ติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ
๑1.๒ ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน
/ รองทุกข

๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ
๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อให
ขอมูลแกผูรอ งขอไดทันที
๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน การขอ
หลักฐานทางการศึกษา การเก็บเงินระดมทรัพยากรนักเรียน เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่ง
การหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๒.๓ ขอ รองเรียน / รองทุกข ที่ไมอ ยูในความรับ ผิดชอบของโรงเรี ยนหานโพธิ์พิ ทยาคม ใหดําเนิ น การ
ประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป
๑๒.๔ ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรอ งเรียนทําหนังสือรองเรียนความไมโปรงใสใน
การจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพื่อเจาหนาที่ศูนยฯ จะได
แจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
๑๔.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน
๑๔.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการขอ
รองเรียน / รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกร ตอไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีไดรับเรื่อง
รองเรียน / รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสง
เรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทําการ
๑๖. แบบฟอรม
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข

ภาคผนวก

แบบฟอรมหนังสือรองทุกข –รองเรียน
เขียนที่.............................................................
วันที่................เดือน..............................พ.ศ. ...............
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแหลม
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................อายุ..........................ป
อยูบ านเลขที่..............หมูที่........... ตําบล.......................................อําเภอ...............................จังหวัด..........................
ขอรองทุกข – รองเรียน แกทาน เนื่องจาก....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................
เพื่อใหดําเนินการชวยเหลือและแกไขปญหา ดัง
นี.้ ...................................................................................................................................................................................
..
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).............................................................ผูรองทุกข / รองเรียน
(............................................................)
หมายเลขโทรศัพท................................................................

